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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ КОРПОРАТИВНОЇ 
КУЛЬТУРИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Культура є невід’ємною частиною діяльності корпорацій, яка представляє 
собою сукупність її стійких форм, без яких вона не може існувати. Як показують 
дослідження Інституту Grate Place to Work та видання Fortune [1], високі показники 
ефективності корпоративної культури є одними з основних критеріїв віднесення 
корпорацій до найкращих працедавців. Поява корпорації у рейтингу найкращих 
компаній, які створюють ефективну систему корпоративної культури, позитивно 
впливає на її імідж та підвищує позиції в інших рейтингах, наприклад, тих, що 
формуються за показником ринкової капіталізації та вартістю бренду. Наприклад, 
такі корпорації зі сфери інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ) як 
Microsoft, Google, Intel, увійшовши у 2011 році у рейтинг 25 найкращих працедавців у 
світі, поліпшили свої позиції у 2012 році у рейтингу, який формується за показником 
ринкової капіталізації (табл.1). 

Таблиця 1
Ринкова капіталізація та вартість бренду корпорацій, що входять у рейтинг 

найкращих працедавців сфери ІКТ*

Корпорація

Місце
 у рейтингу 
2011 р. «25 
найкращих

 працедавців
 у світі»

Місце у 
рейтингу

FT-500

Ринкова 
капіталіза-

ція
млрд. долл.

Вартість 
бренду,
млрд. 
долл.

Частка 
вартості 
бренду у 
ринковій 

капіталіза-
ції,%

2011 
рік

2012 
рік

Microsoft 1 10 4 270,644 57, 839 21 
Google 4 28 25 165,414 69, 726 42
Intel 14 47 33 140,462 39,385 28

* Складено та розраховано на основі джерел [1 – 3].
Як видно з таблиці 1, суттєву частку у ринковій капіталізації складає вартість 

бренду корпорацій. Бренд – це сукупність стійких уявлень та очікувань з боку учасників 
системи ринкових відносин по відношенню до корпорації. Концептуальною основою 
формування бренду є філософія корпорації, яка включає корпоративну культуру. Як 
показують сучасні дослідження, приділення уваги саме до цих питань, забезпечує 
корпораціям стійкий розвиток. Наприклад, у компаніях, де менеджмент вважає 
культурні цінності корпорації стратегічним ресурсом, створюються нові робочі місця 
навіть в умовах економічного занепаду. Так, американська корпорація Robert W. Baird 
& Co., яка функціонує на ринку капіталів та займається управлінням активами, бачить 
своєю місією забезпечення найкращими фінансовими консультаціями своїх клієнтів, 
та найкращим місцем роботи для своїх співробітників [4]. Таке бачення сенсу своєї 
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діяльності позитивно впливає на її результати. Об’єднання зусиль компанії щодо 
задоволення потреб клієнтів та співробітників дозволило цій компанії створити 
ефективну систему корпоративної культури, яка стала особливою та упізнаваємою у 
суспільстві. Як показало опитування, більшість співробітників компанії включились 
у її діяльність саме завдяки культурі. При цьому рівень плинності кадрів складає 4,6 
%, що значно менше аналогічного показника у галузі, де він дорівнює  у середньому 
16 %  [4]. Також компанія сприяє залученню талановитих співробітників з активною 
позицією. У свою чергу, їх особиста участь у діяльності корпорації збільшує кількість 
її клієнтів. 

Розглянутий приклад, загальні позиції якого зустрічаються і в інших корпораціях, 
що входять у рейтинг найкращих працедавців, дозволяє сформулювати сучасну 
тенденцію у діяльності корпорацій: із збільшенням у корпорації співробітників 
із активною корпоративною позицією, збільшується кількість клієнтів, лояльних 
до компанії. І навпаки, чим більше у компанії клієнтів, які їй довіряють, тим 
більше співробітників бажають бути причасними до сумісного процесу створення 
цінностей. Цей закон лежить в основі формування потенціалу корпоративної 
культури корпорації. 

Так, згідно цього закону, корпорація Robert W. Baird & Co, формує потенціал 
корпоративної культури, приймаючи та зберігаючи найкращих для її розвитку 
талановитих співробітників, що призводить до появи нових клієнтів та збільшення їх 
у загальній кількості. Прямуючи таким шляхом, корпорації вдалось не тільки зберегти 
робочі місця у період кризи, але й створити нові, тоді як, більшість конкурентів були 
вимушені скорочувати штат співробітників, або зовсім покидати ринок.

Як показує практика корпорацій, процес реалізації концепції корпоративної 
культури створює певну уяву про компанію та впливає на результати її діяльності. 
Даний тезис стає очевидним для багатьох корпорацій світу в останні роки. Особливо 
це стосується корпорацій, які є активними учасниками процесу становлення 
інформаційного суспільства. Їх відмінністю від традиційних (індустріальних) 
корпорацій є те, що основним фактором виробництва є не капітал, а компетенція. У 
контексті питання корпоративної культури, для корпорації стратегічним ресурсом є 
компетенція у формуванні її цінностей, як їх бачать співробітники, клієнти, партнери 
та різні учасники відносин на ринку та поза ним. 

Базуючись на висновках сучасних досліджень діяльності корпорацій та їх звітів 
з соціальної діяльності, можна зробити висновок, що для сучасних  корпорацій 
стає важливо не тільки виявлення особливостей своєї корпоративної культури 
та її підтримка, але  необхідним є створення ефективної системи управління 
корпоративною культурою. Її механізм має традиційні для системи управління 
підсистеми: цільову, керівництва, функціональну та забезпечення. Особливістю 
системи управління корпоративною культурою є те, що у цільовій підсистемі 
закладено, що корпоративна культура –  це не цінності, які нав’язуються 
співробітникам, це ті цінності, які співпадають із їх цінностями. Підсистема 
керівництва включає менеджерів з відділу управління персоналом. При цьому, 
головне завдання, яке стоїть перед ними, стосується не тільки їх відділу. Із процесом 
формування корпоративної культури пов’язаний кожний співробітник корпорації, а 
при відкритій моделі створення продуктів, як, наприклад, при аутсорсингу, – кожен 
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партнер корпорації. До функцій керівництва даної системи управління входить 
планування заходів, що сприяють розвитку корпоративної культури, їх організація, 
мотивація співробітників та контроль. Кожна функція має свої особливості реалізації 
у будь-якій корпорації. У свою чергу, підсистема забезпечення включає матеріальні 
та нематеріальні ресурси, які підсистема керівництва спрямовує на створення 
комфортних умов для співробітників.

Отже, стратегія розвитку корпоративної культури повинна бути спрямована 
на створення ефективної системи управління нею. На наш погляд, це можливо 
лише за умови, якщо у загальній стратегії розвитку корпорації на першому плані 
будуть інвестиції у створення такої системи, а не прибуток, як це характерно для 
традиційних компаній. 
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